
 
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

32/2002./XII.28./ sz. rendelete a közművelődésről  
 
 

 
Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a kul-
turális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi 
közművelődési tevékenységgel kapcsolatos feladatairól az alábbi rendelet alkotja:  
 
 

I. rész 
 

Általános rendelkezések  
Alapelvek 

 
1. §.  
 
 

1./ Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdek- 
     nek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélnak tartja. A közművelődést olyan 
     értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, 
     ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában résztve-  
     vő intézmények, színterek és szervezetek támogatását.  
 
2./ Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra tö- 
     rekszik, hogy biztosítsa a település polgárainak jogát, hogy  
 
     a./ megismerhesse a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásá- 
          ban, a nemzeti, etnikai kisebbség önismeret formálásában, valamint az ezek védelmével 
          kapcsolatos ismereteket, a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés, az is- 
          meretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján,  
     b./ igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a közművelődési intézmények 
          szolgáltatásait,  
     c./ műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai 
          érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban meghatározottak 
          szerint szervezetet alapítson, működtessen.  
     d./ e rendelet szerint művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi színte- 
          ret, szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.  
 
 

2. §.  
 

 
Az Önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világné-
zet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen 
hátrányos megkülönböztetés, a törvényben és e rendeletben rögzített jogok megilletnek min-
den személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagyoni és születési különbségtétel nélkül.  
 



 
A rendelet hatálya  

 
3. §.  
 

E rendelet hatálya kiterjed 
 
a./ a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő, településen lakó állam- 
     polgárokra,  
b./ az Önkormányzat közművelődési intézményeire, azok alkalmazottaira, illetve működtető- 
     ire.  
 
 

II. rész 
 

Az Önkormányzat közművelődési feladatai  
 

4. §.  
 

1./ Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során hangsúlyos fela- 
     datának tekinti:  
 
     a./ az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek terjesztését, a nemzetiségi és más kisebbsé- 
         gi kultúrák megismertetését – különös tekintettel a településen élő – etnikai kisebbségek 
         kultúrájára  
    b./ a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti, közösségi és érdekérvényesítései kezde- 
         ményezéseinek segítését, törekvést a fenti igények felkeltésére,  
    c./ a hivatásos és amatőr alkotóközösségek lehetőségeinek bővítését – különös tekintettel a 
         művészeti műhelyek tevékenységére, a helyi alkotók szakmai támogatására, a helyi mű- 
         vészeti értékek feltárására és közismertté tételére, 
    d./ a civil szervezetek közösségi életének, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, érdek- 
         érvényesítésének segítését.  
 
 
2./ Az Önkormányzat további feladatának tekinti:  
 
 
     a./ a helyi hagyományok ápolását, értékőrzését, a hagyományőrző közösségek működteté- 
         sét, település – és környezetvédő, természetbarát közösségek segítését, 
    b./ a szabadidő egészségmegőrző és szórakozási feltételeinek gazdagítását, 
    c./ az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget 
         és életesélyt javító tanulási lehetőségek támogatását,  
    d./ az ünnepek kultúrájának gazdagítását, helyi kitűntetések, díjak alapítását,  
    e./ találkozók, fesztiválok, bemutatók rendezését, a helyi kulturális nyilvánosság fejleszté- 
         sét,  
    f./ kapcsolat építését a közművelődés városi szervezeteivel, testvértelepülésekkel, 
   g./ egyéb, művelődést segítő lehetőségek biztosítását.  
 
 
 



 
III. rész 

 
Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei  

 
5. §.  

 
 

1./ Az önkormányzat a 4. §-ban meghatározott feladatait közművelődési intézményein és szín- 
     terein keresztül látja el.  
 
2./ Az /1/ bekezdésben meghatározott intézmény feladatait a rendelet 1. sz. melléklete tartal- 
     mazza.  
 
3./ Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván működni:  
 
     a./ a település oktatási intézményeivel  
     b./ a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel 
     c./ az egyházakkal 
     d./ a kisebbségi önkormányzattal   
     e./ közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel  
     f./ a hasonló szakfeladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szer- 
         vezetekkel.  
 
 

IV. rész  
 

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése  
 

6. §.  
 
 

/1/ A törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenn- 
     tartói felügyeleti és egyéb jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.  
 
/2/ Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmény szakmailag önállóan látja el tevékenysé- 
     gét az alapító okiratukban foglaltak szerint.  
 
/3/ Az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény munkájáról évente beszámol. 
 
/4/ Az önkormányzat képviselő-testülete kulturális bizottságának közművelődéssel kapcsola- 
     tos feladatköre a következő: 
 

- a közművelődéssel kapcsolatos helyi önkormányzati rendeleteket 
- az emlékművek, szobrok, emléktáblák elhelyezését, az utcanevek megváltoztatását 
- az Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény vezetőjére vonatkozó pá-

lyázatokat, javaslatokat tesz az intézményvezető személyére.  
 
 
 



V. rész  
 

A közművelődési tevékenység finanszírozása 
 

7. §.  
 

/1/ Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátása érdekében biztosítja a közművelődési 
     intézmény fenntartásához, illetve a 4. §. szerinti feladatok teljesítéséhez szükséges szemé- 
     lyi és tárgyi feltételeket.  
 
/2/ Az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozza:  
 
     a./ az intézmény üzemeltetésének alapvető műszaki, technikai feltételei megteremtésének, 
         az épület működőképessége megőrzésének, korszerűsítésének költségeit 
     b./ az intézmény alapfeladataiban meghatározott tevékenységek ellátásához a jogszabályok 
          alapján meghatározott és szükséges közalkalmazotti személyi kiadások, ezen belül alap- 
          illetmények, kötelező pótlékok fedezetét, továbbá a személyi juttatások járulékait 
     c./ az alapfeladatok ellátásához szükséges szakmai munka költségeit.  
 
 

VI. rész 
 

Hatálybalépés  
 

8. §.  
 
 
 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  
 
 
 
 
 
 
 
      Zsíros Sándorné       Urbánné Lengyel Zsuzsanna 
       polgármester                                                                                 jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. számú melléklet 

 
Közösségi Ház és Könyvtár 

 
 

A település komplex közművelődési intézménye. Feladata a településen élő lakosság társas 
kapcsolataihoz, művelődéséhez, szórakozásához színtér biztosítása, kulturális értékek közvetí-
tése, a település közművelődési, közösségi igényeinek szolgálata.  
 
Települési szintű közösségi – közéleti funció 

- a közösségi ház befogadó, kezdeményező, működtető, szolgáltató, szolgáló szerepénél 
fogva ösztönzi, kezdeményezi a lakosság szerveződéseit /körök, klubok, korosztályi 
rétegek/ lehetőséget biztosít értékeik bemutatására /ifjúsági rendezvények, nyugdíjas 
klub, színjátszó kör, táncklub/  

- társas kapcsolatukhoz, szabad művelődési formákhoz közös szórakozási lehetőségek 
biztosítása /játszóház, koncertek, szakkörök, szabadtéri rendezvények, zenés-táncos 
rendezvények/  

- a közösségi művelődési tevékenységen belül amatőr művészeti alkotóműhelyek mű-
ködtetése, az önmegvalósítás, az alkotókedv felkeltése és fejlesztése 

- klubok, szakkörök létrehozása és fenntartása az életkori sajátosságok és eltérő érdek-
lődési körök figyelembe vételével 

- terek, lehetőséget ad művelődési, közérdekű közösségek, csoportok alakulására, mű-
ködésére.  

 
A lakosság mindennapi életét segítő, életminőségét javító funkció 
 

- egyének, családok, lakossági csoportok életesély-javító képességének erősítése 
/információ közvetítése, ismeretátadás, tehetséggondozás/  

- az egyes ember testi, szellemi kondícióinak megerősítése, fejlesztése, személyiségfej-
lődést elősegítő művészeti tevékenységek, rendezvények működtetése, kikapcsolódási, 
felüdülési igények kielégítése: mozgásos-, személyiségfejlesztő formák, művészeti al-
kalmak, szórakoztató rendezvények szervezése 

- új ismereteket adó, képességeket feltáró, a lakosság esztétikai érzékét fejlesztő formák 
működtetése /kiállítások, ismeretterjesztő előadások/  

 
Társadalmi – közéleti  funkció  
 
 

- a helyi társadalmi életben meghatározó szerepet betöltő civil szervezetek támogatása, 
a kommunikációs csatornák kiépítésének segítése 

- a település társadalmi eseményeit színesítő kulturális rendezvények megvalósítása, il-
letve együttműködés az aktuális program szervezőivel /nemzeti ünnepek, évfordulók, 
Falunap, Roma napok, helyi ünnepségek/  

- együttműködés a különböző intézményekkel /iskolák, óvodák/ társadalmi szerveze-
tekkel  

 
 
 
 



 
Egyéb, egyedi művelődési formákat szervező funkciók 
 

- kulturális értékközvetítőként a hagyományok, a művészeti alkotások bemutatása és be-
fogadásának elősegítése érdekében: képző, - és fotóművészeti kiállítások, színházi 
előadások, hangversenyek, koncertek rendezése 

- nemzetiségi és kisebbségi kultúrák megismertetése, népszerűsítése 
- szórakoztató, könnyedebb kikapcsolódást biztosító színvonalas programok kínálata  
- gondoskodik a helyi szellemi tőke ápolásáról, gyarapításáról, közkinccsé tételéről, a 

településen élő vagy ide valamilyen formában kötődő jeles alkotó munkásságának 
bemutatásáról  


